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أمير زكي ـ هاني الظفيري
متكن رجال أمن اجلهراء من توقيف شاب خليجي قبل محاولته الهرب 
إلى خارج البالد العتقاده بأن الش����خص الذي تشاجر معه قد لفظ أنفاسه 
األخيرة. وقال مصدر أمني ان مشاجرة متت بني شابني مبنطقة تيماء داخل 
مركبة وان املجني عليه أصيب بعدة طعنات ولدى البحث عن اجلاني لم يعثر 
رجال األمن عليه ليتم متشيط املنطقة وإدراج اسمه على قوائم املطلوبني 
ليتم ضبطه واعترف بأنه كان بصدد مغادرة البالد عن طريق البر، حيث 

كان يظن أن املجني عليه توفي. من جهة أخرى لقي وافد مصري مصرعه 
اثر سقوطه في بيت املصعد مبنزل قيد اإلنشاء مبنطقة اشبيلية وسارع الى 
موقع احلادث رجال األمن للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما انتقل 
الى موق����ع البالغ رجال الطوارئ عيد زايد ومبارك العتيبي وبعد تأكدهما 
من وفاة الوافد تركت جثته للطب الش����رعي. كما أصيب وافد مصري )25 
عاما( بجرح قطعي في اجلبهة وإصابة في العني اثر مشاجرة وقعت بينه 

وبني شاب كويتي في منطقة الساملية.

ضبط خليجي حاول الهروب برًا ومصرع وافد سقط من علو 

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

للإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـلت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق

ال�سنـاعـات البـل�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044)

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

65993752

�ساليهات لالإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

ن�شتــــري
الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

�ســــقــــــق لالإيـــــجــــار

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

اخلدمة املتكاملة
لل�سـجـــاد والـــرخـــــام

تنظيف ال�سجاد من الأعماق

بفاعليـة �سبـيـهـة بالبخــار

للتخل�س من الأتربة والغبار

ــع ــي ــم ــل ـــي وت ـــل ج

الرخام واجلرانيت

املا�سية بالأقرا�س 

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

ت�سكيلة

رائعة من

برادات املياه

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة احَلب

عدل
و حماكم

إعداد: مؤمن المصري

استمرار حجز الضابط الشمري
واتجاه لرفع دعوى أمام المحاكم الدولية

السيطرة على تسرب نفطي وال تأثير على اإلنتاج

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة أن دفاع 
الضابط احلميدي الشمري احملامي احلميدي 
السبيعي سيتقدم اليوم بطلب إحالة موكله 
إلى الطب الشرعي لبيان حالة التعذيب التي 
تعرض لها من حرق وضرب في أنحاء متفرقة 
من جسده متهيدا للمقاضاة اجلنائية ومطاردة 
الذين عذبوه م����ن اجلهاز األمني اليمني أمام 
احملاكم الدولية املختصة. وقد أمرت النيابة 
العامة أمس باستمرار حجز الشمري للعرض 
عليها في الوقت الذي تنتظر فيه النيابة وصول 
كتاب من االنتربول اليمني بشأن القضية التي 
برئ فيها الشمري من تهمة االجتار باملخدرات 

من محكمة اجلنايات اليمنية.
يذكر أن احملامي الس����بيعي مازال منتظرا 
االطالع على حتريات املباحث اجلنائية وتقرير 
االستخبارات العس����كرية بشأن دعوى رقم 

2008/9 واملتهم فيها موكله باالجتار وتعاطي 
املخدرات والتي س����جلت في غياب الشمري 

ووجوده باليمن.
كانت وزارة الداخلية اليمنية قد طلبت من 
السفارة الكويتية باليمن عدم تسليم احلميدي 
جواز سفره بحجة وجود استئناف من قبل 
النيابة العامة ضد احلكم الصادر ببراءته، حيث 
ال يسمح له باخلروج من األراضي اليمنية حلني 

انتهاء القضية بحسب القوانني اليمنية.
ومت إطالق النار على الضابط احلميدي خالل 
تواجده باليمن إال أن السلطات اليمنية نفت 
هذه الواقعة مؤكدة أنه قام بإطالق النار على 
نفسه. وقد أفرجت عنه النيابة العامة باليمن 
في السابع من نوفمبر من العام املاضي على 
أال يغادر البالد حلني نظر االس����تئناف املقدم 

من النيابة العامة ضده.

أعلنت شركة نفط الكويت سيطرتها على تسرب 
نفط���ي وقع أمس في خط تاب���ع حلقل االحمدي 
التابع حلقل برقان الكبير دون أن يؤثر ذلك على 
اإلنتاج. وقال نائب العضو املنتدب )جنوب وشرق 
الكويت( في شركة نفط الكويت ه��اش��م هاشم 
ل� »كونا« ان التسرب وقع في العاشرة من صباح 
أمس في خ���ط تابع للبئر »أ اتش 3« واملوصول 

مبركز جتميع 20 الذي يق���ع على بعد 300 متر 
شمال الدائري السابع. وأكد أنه قد متت السيطرة 
الكاملة على التسرب في حينه بينما يتم تقدير 

كميات النفط الناجمة عن التسرب.
كما سيتم فتح حتقيق للوقوف على أسبابه، 
الفتا إلى ان عملية الس���يطرة على التس���رب لم 

تستغرق أكثر من ساعة.

الخليفة: سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بثروتنا البشرية

ضبط 8 كيلو أفيون مع إيرانيين قيمتها 40 ألف دينار
والكشف عن مصنع لتزوير العملة الكويتية في السالمية

املتهمان وأمامهما األفيون والعملة وميزان حساس وفي اإلطار العميد الشيخ احمد اخلليفة

العامة مت االتف���اق مع االيراني 
على شراء 100 غرام من االفيون 
مقاب���ل 500 دين���ار وبعد قيام 
املتهم االول بتس���ليم املخدرات 
املرقم مت  املالي  املبلغ  وتس���لم 
القبض علي���ه وبالتحقيق معه 
اعترف على ايراني آخر وارشد 
عن مكان سكنه في شارع عمان 
وهو ذاته املكان الذي متت فيه 
الصفقة لينتقل رجال املكافحة الى 
حيث يقطن املتهم الثاني وعثر في 
غرفته على 4 كيلو افيون وظهرت 
املفاجأة االخرى حينما عثر رجال 
املكافحة م���ع املتهم الثاني على 
عمل���ة كويتية مزورة من فئات 
مختلفة ليخضع للتحقيق عن 
اسباب حيازته للعمالت النقدية 
املزورة ليعت���رف املتهم الثاني 
بأنه الى جانب كونه يتاجر في 
املخدرات فانه يزور العملة وارشد 
عن غرفة اخرى يضع فيها العملة 
املزورة كما اعترف بحيازته كمية 
اخرى من االفيون قام بوضعها 
داخل سيارة مؤجرة وترك املركبة 
في ساحة ترابية مبنطقة الساملية 
وجرى االنتقال الى حيث السيارة 
»املخزن« ليعثر بداخلها على كمية 
اخرى من االفيون فيما قدر املبلغ 
املزور ب���� 3000 دينار. هذا ومت 
اعداد ملف لقضية االيرانيني حمل 
عنوان حيازة مواد مخدرة بقصد 
االجتار وتزوير عملة واحيال الى 
النيابة العامة التخاذ ما يلزم من 

اجراءات الحقة.

العميد صالح الغنام ومت االتفاق 
على تكليف ادارة املكافحة احمللية 
العقيد احمد الشرقاوي  بقيادة 
ومس���اعده املقدم محمد الهزمي 
والنقيب���ني عبدالعزيز العقيلي 
وحمد الصباح والضابطني ناصر 

العجيمان وعلي عبداهلل.
وقال املصدر بعد مشاورات 
وبع���د التنس���يق م���ع النيابة 

كمية من املواد املخدرة للعام 2010 
والتي قدرت ب���� 8 كيلو افيون 
تقدر قيمتها السوقية بنحو 40 
ألف دينار ق���ال مصدر امني ان 
معلومات وصلت الى مدير عام 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
عن اجتار عامل ستاليت ايراني 
اجلنسية في املواد املخدرة وعليه 
عقد جلس���ة عمل مع مس���اعده 

اي محاوالت من ش���أنها ادخال 
البالد من اخلارج  الى  مخدرات 
وذلك من خالل تواجد امني في 
بلدان بعينها وذلك بالتنسيق مع 
االجهزة االمنية داخل هذه البالد 
لكون قضية املخدرات والتصدي 
لها قضية تلقى اهتماما ودعما من 

جميع الدول واحلكومات.
وحول تفاصيل ضبط اضخم 

امير زكي ـ محمد الجالهمة
أحبط رج���ال االدارة العامة 
ملكافحة املخدرات مع مطلع عام 
2010 محاولة ضخ 8 كيلوغرامات 
من مادة االفيون اخلام الى اوساط 
املتعاطني وذلك بعد ان ضبطوا 
وافدين من اجلنس���ية االيرانية 
احدهم���ا يعمل عامل س���تاليت 
العمل، كما  واآلخر عاطل ع���ن 
كشفت قضية االفيون عن قضية 
اخرى ال تقل خطورة عن قضية 
املواد املخدرة وهي  االجتار في 
قضية امن دولة لكونها تتعلق 
بتزوير العملة الكويتية مبا يلحق 
ضررا باالقتصاد الوطني، فيما 
اكد العميد الشيخ احمد اخلليفة 
في تصريح صحافي تعليقا على 
ضبط ه���ذه الكمية الضخمة ان 
االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
عازمة على مالحقة جميع انواع 
املواد املخدرة والضرب بيد من 
حديد عل���ى كل من يريد العبث 
بثروة الكويت البشرية، مشددا 
على ض���رورة تعاون املواطنني 
واملقيمني مع رجال املكافحة بغية 
مالحقة جتار الس���موم املخدرة 
والذين يحاولون بشتى الطرق 
بث سمومهم الى داخل الكويت 
مستغلني ارتفاع معدالت الدخل 

للمواطنني واملقيمني.
العمي���د اخلليفة ان  وأك���د 
اس���تراتيجية قط���اع املكافحة 
مخطط لها بحيث تالحق جتار 
املخ���درات في الداخ���ل ورصد 


